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Sammanfattning 
Dörrstängare används för att se till att dörrar stängs korrekt. På marknaden idag finns 
både mekaniska och elektriska dörrstängare som uppfyller krav från 
Brandskyddsföreningen, då de säkerställer att dörrar stängs korrekt och därmed 
förhindrar brandspridning. Ytterligare krav och riktlinjer angående tillgänglighet kommer 
från Boverket. Dessa uppfylls idag endast av de modeller av dörrstängare som är delvis 
elektriska. Därför finns en stor efterfrågan på en konstruktion av en mekanisk 
dörrstängare som uppfyller båda dessa krav. 
 

En princip för en mekanisk dörrstängare har konstruerats där öppningsmotståndet har 
förminskats. Målet har varit att dörrstängaren ska uppfylla krav för att motverka 
brandspridning och rökutveckling samt för tillgänglighet. Med kund- och 
marknadsundersökningar samt idégenerering har en lösning utformats. Områden så som 
hydraulik, pneumatik samt magnetism har undersökts och koncept utifrån dessa har 
utformats. Fler lösningar och principer har genom brainstorming, modeller och matriser 
genererats inom magnetism, som bedöms vara det område med mest potential. En slutlig 
princip har utifrån detta utvecklats. Principen underlättar för användaren under öppning 
av dörren då en öppningskraft appliceras i mekanismen som minskar 
öppningsmotståndet. Öppningskraften skapas med hjälp av kugghjul och magneter som 
repellerar under öppningssekvensen. Den utvändiga designen av dörrstängaren har 
utformats för att vara mer anpassningsbar än dagens produkter. Det yttrehöljet har 
konstruerats så att detta kan varieras till färg och material för att på bästa sätt uppfylla 
kundens krav. 
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Abstract 
Door closers are produced to ensure that a door is closing properly. Today’s market is 
offering both mechanical and electrical door closers that meet the requirements of the 
Fire Protection Association (Brandskyddsföreningen), as they ensure that doors are 
closed properly and thus prevents fire spread. Further requirements and guidelines 
regarding accessibility can be found at the National Housing Board (Boverket). These 
criteria are only met by the electrical products, leaving a gap in the market for a 
mechanical solution that meet all the requirements of today. 
 
A theoretical solution takes form in a mechanical door closer constructed to reduce the 
opening resistance. The ambition is to find a solution that prevents fire spread and allows 
accessibility. Through customer surveys, market researches and brainstorming, a solution 
has been produced. Technology based areas such as hydraulics, pneumatics and 
magnetism has been investigated to form final concepts. Magnetism is considered to be 
the most promising area with a lot of potential regarding the product development 
process. The final solution minimizes the opening resistance with a opening force to help 
the user when opening the door. The opening force is created by gears and repelling 
magnets during the opening sequence. The exterior design of the door closer has been 
formed to be more adaptable than current products. The external cover is designed to be 
exchangeable in order to customize the product regarding material, and colour to meet 
the customer requirements.  
  



 
 
 

Förord 
Dörrstängaren är en produkt framtagen med syftet att motverka brandspridning och 
rökutveckling. Kraven på dessa utifrån ett brandskyddssyfte är idag uppfyllda, vilket 
dessvärre lämnar tillgänglighetskraven i skuggan. I denna rapport följs arbetet med att ta 
fram en produkt som värnar om brandsäkerhet likaväl som tillgänglighet.  
 
Vi vill tacka de personer som varit delaktiga i detta projekt. Först och främst, stort tack 
till Stefan Ståhlgren och Conrad Luttropp för utmärkt handledning under hela projektets 
gång. Tack även till Jan Mayer, vår kontaktperson från DORMA som har givit oss djup 
förståelse för produkt och marknad. Därefter vill vi tacka Claes Tisell, Peter Carlsson och 
Mats Beijhem för svar på frågor som uppstått angående konstruktion och 
dimensionering. Slutligen vill vi tack Tommy Sköld för givande kunskap inom 
dörrstängare och säkerhetshantering.   
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Inledning 
För att motverka spridning av brand samt rökutveckling används idag dörrstängare. 
Dessa monteras på dörrar i huvudsakligen offentliga miljöer tillgängliga för allmänheten, 
så som sjukhus, ålderdomshem och skolor. Där passerflödet genom en dörr är stort, bör 
dörrstängare monteras för att säkerställa att dörren stängs korrekt. Dagens dörrstängare 
fungerar utmärkt ur ett brandskyddssyfte, dock uppfyller marknadens utbud inte kravet 
om tillgänglighet. Tillgänglighetskravet syftar i att säkerställa att barn, äldre samt personer 
med funktionsnedsättningar kan passera genom en dörr med dörrstängare utan 
svårigheter. [1] 
 

DORMA + KTH 
Företaget DORMA grundades 1908 i Ennepetal, Tyskland och är idag världsledande 
aktörer inom dörrstängare, dörrautomatik, lås samt diverse dörrlösningar. Företagets 
målgrupp sträcker sig från det privata hemmet till extremt krävande offentliga miljöer. 
Kunskap, kompetens och kvalitet har genomsyrat företagets produktutveckling i 100 år. 
DORMAs dörrstängare återfinns i majoriteten av offentliga utrymmen som kräver 
dörrstängare.  Större konkurrerande aktörer med liknande produkter på marknaden är 
ASSA ABLOY och GEZE. I september 2015 slogs företagen DORMA och Kaba 
samman till dorma+kaba, se Figur 1. Sammanslagningen har resulterat i en plats på topp 
tre-listan på marknaden för säkerhets- och passerlösningar. [2] 
 

 

 
Figur 1. Företagen DORMA och Kaba slås samman till koncernen dorma+kaba 

 
DORMA har tagit hjälp av Kungliga Tekniska högskolan för att framställa en 
konkurrenskraftig produkt som ännu inte finns på marknaden, en mekanisk dörrstängare 
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som uppfyller kraven gällande brandskydd samt tillgänglighet. För att stämma av arbetets 
idéprocess och produktframtagning har kontinuerliga dialoger hållits med DORMA. 
Genom detta har diskussioner kring krav, design samt funktion förts för att säkerställa att 
arbetet hålls inom ramarna.  
 
Genom kontinuerlig kontakt med personer med kompetens inom olika områden på 
företaget har en bred analys av funktion och design utförts. Produktspecialister på 
företaget har bidragit med tankar och funderingar kring de luckor som finns på dagens 
marknad för dörrstängare, samt vilka tjänster och stöd som kan erbjudas. Detta har 
möjliggjort en komplett helhetsbild av problemet samt den efterfrågade lösningen. 
Konkreta krav angående maximalt öppnings- samt stängningsmotstånd, samt 
dörrstängarens verkliga syfte har framtagits.  
 
Design- och formspråk har diskuterats för att säkerställa vad företaget vill förmedla i sin 
visuella design. Då DORMA och Kaba slagits samman finns inget konkret utarbetat 
formspråk för den gemensamma koncernen. Detta tillåter mer utrymme för nya 
designförslag, där båda DORMAs likaväl Kabas traditionella design bevaras. 
 

Projektbeskrivning 
En dörrstängare ska konstrueras som följer krav för att godkännas att monteras på en 
branddörr samt krav för tillgänglighet. Kraven kommer från Brandskyddsföreningen som 
förhåller sig till, EN 1154, se Bilaga 1, samt från Boverket. Dörrstängaren ska vara 
tillverkad för utanpåliggande dörrbladsmontage. Produktens designspråk ska utformas 
för att passa DORMAs sortiment. 
 

Mål 
Målet är att i en produktutvecklingsprocess ta fram en dörrstängare. Dörrstängaren ska 
lösa problematiken med att öppningsmotståndet blir för stort och dörren upplevs som 
tung att öppna då en mekanisk dörrstängare används. Dörrstängare som till viss del 
använder ström kan idag lösa problemet genom att öppna dörren med en elektrisk 
lösning och därefter stänga dörren mekaniskt. Målet är därav att skapa en mekanisk 
dörrstängare som uppfyller samma krav utan eltillförsel.  
 

Frågeställning 
En frågeställning framställs för att kunna återkopplas till under hela 
produktutvecklingsprocessen. Detta för att hålla projektet inom projektbeskrivningens 
ramar och säkerställa att en korrekt lösning framställs.  
 

• Kan krav ur både tillgänglighets- samt brandskyddssyfte uppfyllas samtidigt av en 
dörrstängare?  

• Kan dörrstängaren uppfylla dessa krav om den utformas fullständigt mekaniskt?  
• Hur kan dessa funktioner kombineras för att båda dessa krav ska kunna uppfyllas 

av en och samma produkt? 
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• Hur säkerställs att en dörr stängs på ett korrekt sätt enligt brandskyddskraven?  
• Vilken lösning tillåter att öppningen av en dörr där en dörrstängare är monterad 

kan öppnas med en maximal kraft som överensstämmer med kraven för 
tillgänglighet? 

• Hur kan form- och designspråket ändras för att anpassas till användare? 
 

Avgränsningar 
För att framställa en så standardiserad lösning som möjligt har avgränsningar gjorts som 
ej tar hänsyn till undantagsfall. Avgränsningar gällande miljöer dörrstängaren ska 
anpassas till har gjorts. Miljöer under extrema väderförhållanden, så som oljepråmar har 
bortsetts från, där fokus istället har lagts på att skapa en dörrstängare optimal för 
inomhusmiljöer samt passager mellan byggnader och entrédörrar.  
 

Bakgrund 
En dörrstängare används för att se till att en dörr stängs på ett korrekt sätt. Ofta har 
dörrstängaren som funktion att säkerställa att brand- och rökutveckling förhindras om en 
brand skulle uppstå. Då dörren stängts ordentligt kan inget syre passera genom 
dörröppningen och därmed förhindras brandens spridning. Att dörren stängs kan även 
uppfylla andra syften, så som sänkning av energiförbrukning i en byggnad som måste 
värmas upp alternativt kylas ner. Om en ytterdörr inte stängs korrekt går extra energi åt 
att få önskad temperatur i byggnaden, vilket förhindras om en dörrstängare används. [3] 
 

Vad finns idag? 
Dörrstängare finns idag i många olika varianter och utformningar på marknaden; dolda 
och integrerade i dörrkarmen, golvdörrstängare, innehållande funktioner så som 
glidstänger, kamskivor, kugghjulslösningar och saxarmar - konstruktionerna är många 
och varierande. Både automatiska och mekaniska lösningar finns i existerande 
lösningar.  Många lösningar av dörrstängare använder idag fjädrar, kugghjul och hydralik 
och till i princip alla olika dörrar finns en lösning av dörrstängare. [3] 
 

Hur fungerar en dörrstängare? 
De huvudsakliga komponenterna i en dörrstängare är dörrstängarhus bestående av 
ingående axel med kugghjul, rörlig kuggstång samt tryckfjäder. En schematisk bild av de 
olika delarna redovisas nedan i Figur 2. 
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Figur 2.  De huvudsakliga komponenterna en dörrstängare består av.  
 
Den ingående axeln till dörrstängarhuset är kopplad till en länkarm som i sin tur 
vanligtvis sammankopplas med en glidskena som bildar ett glidskenesystem, eller 
ytterligare en länkarm och bildar ett länkarmsystem, se Figur 3.   
 

 
 

Figur 3. Olika armsystem för dörrstängare. Till vänster syns ett glidskenesystem och till höger ett 
länkarmsystem.  

 
Glidskenan eller länkarmsystemet monteras på dörrkarmen och dörrstängarhuset på 
dörren enligt Figur 3.   
 
Då dörren befinner sig i stängt läge är fjädern odeformerad i sitt naturliga läge, se Figur 
4.  
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Figur 4. Schematisk bild av dörrstängare i stängt läge.  
 

Under öppningssekvensen roterar länkarmen kugghjulet som i sin tur förflyttar 
kuggstången som spänner upp tryckfjädern, Figur 5. Tryckfjädern kommer i alla lägen 
under öppningssekvensen vilja tryckas ut till naturligt läge, vilket innebär att dörren 
återgår till stängt läge. 
 

 
 

 
Figur 5.  Schematisk bild av dörrstängare i öppet läge.  

 
Utöver detta utrustas dagens dörrstängare med oljereglage för att justera öppningsbroms, 
stängningsfördröjning samt stängningshastighet. [5] 
 
Varför är detta ett problem? 
De mekaniska dörrstängare som finns idag gör att en varierande kraft, beroende på dörr 
och dörrstängare, krävs för att möjliggöra för användaren att öppna dörren. 
Genomgående för alla fall är dock att kraften som krävs är större än vad kraven för 
tillgänglighet kräver. Detta har lösts genom att automatisera öppningssekvensen så att 
ingen manuell kraft krävs vid öppnandet av dörren. Vid fall av brand finns dessvärre 
ingen garanti på att motormekanismen fungerar, vilket innebär att kravet för 
tillgänglighet möjligtvis inte uppfylls. [3] 
 
 
 



 12 

Vad ska göras? 
En mekanisk dörrstängare ska utformas för att uppfylla krav utifrån ett tillgänglighets- 
samt brandskyddssyfte. Detta innebär att dörrstängaren ska tillåta en öppningssekvens av 
dörren som kräver betydligt mindre kraft än lösningar som finns på marknaden i 
dagsläget. Utöver detta krävs att dörren ständigt stängs på ett korrekt sätt. [3] 
 
Krav 
För att förhindra brand- och rökutveckling finns direktiv och krav som specificerar hur 
stor kraft som minimalt ska användas för att stänga en dörr. Kraften beror på hur stor 
och tung dörren är, men även på var dörren är placerad. Ska dörrstängaren sitta på en 
ytterdörr där hård blåst kan förekomma krävs en större stängningskraft än om det gäller 
en innerdörr i ett skyddat förhållande. 
Kraven över hur stor kraft som dörrstängaren minst ska stänga dörren med bestäms av 
boverket. Dessa krav presenteras i en kravspecifikation som redovisas i Bilaga 2. [1] 
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Produktutvecklingsprocess 
För att påbörja en produktutvecklingsprocess krävs en grundlig förundersökning av 
dagens marknad, regelverk samt konkurrens. Detta för att ta reda på hur de utarbetade 
produkterna fungerar och var det finns utrymme för utveckling. En state-of-the-art har 
framställts i syfte att kartlägga utbudet på dagens marknad. Ur detta kunde fastställas att 
för att uppfylla de krav som ställts av Boverket [1] samt Brandskyddsföreningen [4] 
används elektriska lösningar. Detta är problematiskt då lösningar av denna form är 
kostsamma, ömtåliga och kräver mer underhåll än mekaniska lösningar.  
 

State-of-the-art 
I dagsläget finns många olika varianter av dörrstängare med olika funktioner och syften 
för att möta efterfrågan för samtliga miljöer. Lösningar som uppfyller både krav från 
Boverket angående tillgänglighet samt krav för brandspridning finns på marknaden och 
används i många fall. Gemensamt för dessa produkter är dock att de behöver ström i 
någon del av öppningssekvensen, se Figur 6. Vid uppkomst av brand kortsluts ofta det 
elektriska systemet, vilket leder till att öppningslösningen inte fungerar enligt kraven för 
tillgänglighet. Detta innebär att i situationer då lokaler och byggnader är i behov av 
utrymning på grund av brand, är det i många fall inte möjligt för personer med någon 
funktionsnedsättning att öppna branddörrar.  
 

 
 

Figur 6. Elektrisk dörrstängare. 
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För att lösa detta problem finns i fler fall reservgeneratorer som ser till att den elektriska 
lösningen fungerar trots brand. Detta är väldigt kostsamt, vilket innebär att 
reservgeneratorer vanligtvis inte förekommer trots att dörrstängaren är automatisk. På 
dagens marknad finns ingen dörrstängare som uppfyller samtliga krav.  
 
Utöver kunskap om dagens utbud på marknaden krävs kunskap om de krav, 
rekommendationer och regelverk som ställts av samtliga stiftelser inom branschen. Två 
huvudsakliga kravområden kan fastställas; motverkan av brandspridning samt 
rökutveckling och garanterad tillgänglighet.  
 
I Boverkets byggregler, avsnitt 3:143 står att dörrar med dörrstängare på offentliga 
platser som ska vara tillgängliga och användbara måste utrustas med en dörröppnare. 
Detta är problematiskt då detta är en elektrisk lösning vilken är kostsam och ömtålig. 
Dessa placeras dessutom i offentliga miljöer såsom skolor där vandalisering vanligtvis 
förekommer, vilket innebär att utgifter för underhåll samt utbyte av förstörda produkter 
tillkommer. Statistiska undersökningar visar även att 80 procent av entrédörrar i Sverige 
med dörrstängare även har en dörröppnare. Undersökningen visar även att cirka 55 
procent av de dörrar till bostadskomplement så som cykelrum, förråd, vind etc. har 
dörröppnare, vilket innebär att nästan hälften av dessa saknar dörröppnare. Utöver detta 
har cirka 30 procent av alla dörröppnare olämplig placering och mer än hälften saknar 
säkerhetssensor. Detta motstrider tillgänglighetskraven, och visar på att en mekanisk 
lösning inbyggd i dörrstängaren är lämpligt. [1] 
 
Enligt krav som definieras av brandskyddsföreningen måste flerbostadshus på upp till 8 
våningar ha två alternativa utrymningsvägar, hus med fler än 8 våningar har ofta bara en 
utrymningsväg. Detta ställer höga krav på dörrarna till och i trapphuset. Det är av högsta 
vikt att dörrarna då stängs på ett korrekt sätt för att förhindra brand- och rökutveckling. 
Dörrstängare används i många fall för att säkerställa att stängningen alltid sker på rätt 
sätt. Det är alltså viktigt att dörrstängaren är monterad och justerad på korrekt sätt för att 
fungera optimalt. [4] Vilket moment dörrstängaren ska uppfylla bestäms av EN 1154, 
som definierar krav för olika dörrstängare beroende på dörrbladets bredd, dörrens tyngd 
samt önskad öppningsvinkel. För att dörrstängaren ska få monteras på en branddörr bör 
den uppfylla krav enligt EN 1154. Det är upp till säkerhetskonsulter och besiktningsmän 
att kontrollera att dörrstängarna fungerar som de ska. Dock finns inga fastställda 
regelverk som måste följas utan endast rekommendationer som bör tas hänsyn till.   
 

Kundundersökningar 
För att utforma en lösning till de definierade frågeställningarna har möten med personer 
med olika kompetensnivåer både inom samt utanför branschen hållits. Diskussionerna 
har resulterat i nya idéer och reflektioner över produktutvecklingen. Genom att nå ut till 
erfarna personer inom branschen har kunskap om marknaden samt efterfrågan fastställts 
medan nya synvinklar och tankebanor har öppnats upp genom att kontakta målgrupper 
utan större kompetens inom området.  
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Eftersom inga konkreta regelverk för krav på tillgänglighet finns har 
tillgänglighetskonsulter kontaktats för att kartlägga de rekommendationer och riktlinjer 
som finns idag. Tillgänglighetskonsulter arbetar med att utbilda om samt säkerställa att 
verksamhet, information och fysisk miljö även är tillgänglig för personer med någon 
form av funktionsnedsättning. [6] 
 
Majoriteten av de kontaktade konsulterna har visat stort engagemang i frågan, vilket 
styrker teorin om att ett hål finns på dagens marknad för dörrstängare. Hänvisningar har 
huvudsakligen gjorts till Boverket samt MFD, Myndigheten för Delaktighet. Konkreta 
studier och användartester av tillgänglighetsproblemet har inte gjorts. Detta innebär att 
väldigt lite underlag för lagstiftningar finns och varför Boverket och MFD endast kan 
fastställa rekommenderade krav. Fullständiga dialoger via e-post återfinns i Bilaga 3.   
 
Efter flera rekommendationer och hänvisningar har även Tommy Sköld, 
säkerhetskonsult på företaget Svensk Säkerhetshantering, kontaktats. Ur detta har stor 
förståelse för de rekommendationer samt krav som finns idag angående tillgänglighet 
erhållits.[7] 
 

Idégenerering 
Genom att utföra marknads- och kundundersökningar har en bred förståelse för dagens 
problem erhållits. Ur detta fastställs att efterfrågan på en produkt som tillåter öppning av 
dörrar med minskat öppningsmotstånd är stor. Med förstudier som grund har en 
idégenereringsfas kunnat genomföras för att sedan fastställa koncept att arbeta vidare 
med.  
 
Ett flertal metoder har använts för att generera idéer och lösningar. I processen har en 
brainstorming utförts, se Bilaga 4. Under idégenereringens gång har kravspecifikationen 
som visas i Bilaga 2, återkopplats till samt reviderats utefter arbetets gång. Även en QFD 
har framställts för att lättare positionera samtliga koncept utefter utbud och efterfrågan, 
se Bilaga 5. Med samtliga metoder och verktyg som grund har idégenereringen utförts i 
en tydlig riktning med möjlighet till återkoppling genom hela arbetet för att säkerställa att 
framtagna lösningar uppfyller de mål och krav som fastställts. Resultatet av 
idégenereringen har visat intressanta utvecklingsområden där lösningar kan framställas. 
De områden som har ansetts som mest intressanta är hydraulik, pneumatik samt 
magnetism. 
 

Hydraulik och pneumatik 
Både hydraulik och pneumatik innebär att tryck och volym används för att ändra kraft 
och moment. Hydraulsystem använder vätska medan pneumatikska system använder gas. 
Systemen bygger på att utsätta vätska eller gas för tryckskillnader i ett slutet system och 
på detta sätt utvinna hydraulisk eller pneumatisk effekt av mekanisk energi. Detta är ett 
bra sätt att överföra, lagra samt styra energi med hjälp av vätska eller gas. Fördelen med 
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detta är att mycket stor kraft- och momenttväxlingar samt hög verkningsgrad kan 
åstadkommas med hjälp av pumpar, ventiler eller slangar. Detta är då intressant att 
undersöka för att besluta om ingående kraft som krävs för att öppna en dörr med 
dörrstängare kan påverkas för att minska öppningsmotståndet. [8] 
 

Magnetism 
Magnetiska fält kan skapas med hjälp av antingen elektromagneter eller 
permanentmagneter. Elektromagneter kräver att ström tillförs för att magnetiska fällt ska 
skapas. Permanentmagneter avger däremot ett konstant magnetiskt fält där ingen 
strömtillförsel krävs. Inom kategorin permanentmagneter finns flertalet olika typer av 
magneter. Skillnaden mellan dem är hur hög remenens samt koercitivkraft magneten har. 
Remenens mäts i hur starkt magnetiskt fält som magneten kan skapa, koercitivkraft 
innebär hur svår magneten är att avmagnitisera. Har magneten höga värden kan små 
magneter framställas med hög stabilitet. [9] 
 
 

Val av område 
Magneter valdes till ett intressant område att arbeta vidare med då dess attraherande och 
repellerande kraft kan utnyttjas till att skapa mekaniska rörelser. Att applicera ett 
hydrauliskt system på en dörrstängare bedömdes som mycket komplext, medan 
enkelheten i magnetism blev avgörande för valet av vidarearbete. 
 
Ytterligare brainstorming med avsmaling av område har tillämpats för att arbeta fram 
koncept och funktioner med magnetiska lösningar. Framtagna funktioner och lösningar 
har vidareutvecklats med hjälp av en morfologisk matris samt form- och 
strukturvariationer. Ur den morfologiska matrisen i Bilaga 6 kan lösningar på specifika, 
skilda problem hittas som därefter kan kombineras för att anpassas till en lösning för en 
produkt. Utöver att lösa funktionella problem, används metoden till att utveckla ett 
form- och designspråk. När funktion samt design har analyserats kan dessa två spår 
kombineras till en lösning. Form- och strukturvariationer har applicerats på både 
funktion och design för att hitta nya lösningar gällande placering och dimensionering av 
komponenter. Form- och strukturvariationer återfinns i Bilaga 7. Som komplettering till 
dessa metoder har en matris med funktionskrav under samtliga sekvenser framtagits för 
att lättare återkoppla till kravspecifikationen, se Figur 7.    
 



 17 

 
Figur 7. Förhållande mellan magnetism och rörelse ställs upp i en matris. 

 
Utifrån fortsatt arbete inom området magnetism har olika koncept tagit form och 
utvärderats. För att fastställa vilket koncept som bäst svarar mot problemformuleringen 
vägs alla förslag mot varandra samt mot redan existerande lösningar för att sedan 
återkopplas till kravspecifikationen och frågeställningen. Med hjälp av detta möjliggörs en 
förutsägning av hur väl de utvalda koncepten uppfyller de krav och regler som fastställts 
samt hur de står sig mot lösningar som redan finns på dagens marknad. 
 

Koncept 
De koncept som utvecklats inom valt område utformades för att uppfylla de krav 
som  fastställts i kravspecifikationen samt enligt de produktegenskaper som sökts enligt 
den QFD som gjorts. Olika koncept med magneter som gemensam komponent har 
sedan utvecklats och analyserats.  
 
Magneternas huvudsakliga syfte i konstruktionen är att generera någon form av rörelse. 
Lösningar till detta har tagit form i rotation eller skjuvning av magneter för att 
kontrollera kraftriktningar och därav rörelser. Den genererade rörelsen är tänkt att 
minska öppningsmotståndet i mekanismen samt att öka kraften i stängningssekvensen. 
De framtagna koncepten visar olika lösningar som skapar extra öppnings- samt 
stängningshjälp. Skjuvning och rotation har använts för att variera exponering av 
polaritet. Skjuvning visar stora fördelar då detta kräver mindre kraft att separera 
magneter än dragning. Kraftfältet mellan två magneter är omvänt proportionellt 
avståndsberoende, vilket innebär att skjuvning samt rotation önskas utföras vid maximalt 
avstånd mellan magneterna. Om detta uppfylls kommer minimal kraft krävas för att 
generera önskad rörelse. Nedan presenteras utvalda koncept att utvärdera och arbeta 
vidare med.  
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Koncept 1 
En lösning där trissor styr rörelsen av magneter har framtagits för att variera kraftfältet 
mellan två magneter. En magnet fixeras på kuggstången för att sedan exponeras för två 
olika magneter som styrs av en lina/vajer fäst i trissorna. Dessa två magneter skapar 
attraherande respektive repellerande magnetfält beroende på om dörren ska öppnas eller 
stängas, se Figur 8. Den fixerade magnetens placering motiveras av att kuggstången 
rörelse påverkas av magnetfälten då den är frigående. Under öppningssekvensen skapas 
ett repellerande magnetfält för att underlätta uppspänning av fjäder, medan ett 
attraherande magnetfält skapas under stängningssekvens för att öka stängningskraften. 
linan/vajern är kopplad till kugghjulet som bestämmer vilken riktning magneterna ska 
röra sig i. Denna lösning kan innebära att tryckfjädern i dörrstängaren kan tas bort, 
alternativt ersättas med en svagare fjäder, då det attraherande magnetfältet uppfyller 
samma syfte.  
 
 

 
Figur 8. Koncept 1. Positionering av magneter skapas med hjälp av trisskontruktion. 

 

Koncept 2 
En konstruktion där rotation av magneter utnyttjas med hjälp av dörrtryckets rörelse har 
arbetats fram för vidareutveckling. På samma sätt som tidigare koncept är en magnet 
fixerad på kuggstången för att påverka kuggstångens rörelse. En rörlig magnet kopplas 
till en roterande axel som i sin tur kopplas till dörrens trycke, se Figur 9. I stängt läge, då 
trycket är opåverkat, är magnetfältet attraherande. När trycket pressas ned roterar axeln 
den rörliga magneten och skapar ett repellerande magnetfält som genererar en rörelse av 
kuggstången. Stängningssekvensen inleds av att trycket släpps och roterar tillbaka 
magneten, vilket leder till att magnetfältet återgår till attraherande och ändrar riktning på 
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kuggstångens rörelse. Även i detta fall kan tryckfjädern därför ersättas eller tas bort helt 
då konstruktionen bygger på samma princip som föregående koncept.  

 
 

Figur 9. Koncept 2. Magnetkonstruktion som utnyttjar dörrtryckets rörelse. 
 
 
Konstruktion av den roterande axeln bygger på att en konisk kuggväxel kopplas mellan 
axel och trycke, se Figur 10. Detta leder till att tryckets rörelse roterar axeln i rätt riktning 
som sedan i sin tur roterar magneten.  

 

Figur 10. Konisk kuggväxel. 
 

 
Denna lösning tillåter användaren att själv kontrollera magnetfältet, eftersom detta styrs 
genom trycket. Detta innebär då även att trycket måste pressas ned under hela 
öppningssekvensen för att utvinna öppningshjälp under hela öppningssekvensen. Om 
Trycket ej hålls ned under hela öppningssekvensen blir öppningsmotståndet större än 
dagens, då magneterna, utöver tryckfjädern, skapar ett attraherande magnetfält som 
motverkar öppningen.  
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Koncept 3 
För att skapa rörelse genom skjuvning av magneter har en rörlig magnet kopplas till ett 
kugghjul som placerats i direkt anslutning till det kugghjul som idag ingår i en 
dörrstängare, se Figur 11. Under öppningssekvensen roterar kugghjulet så att den rörliga 
magneten exponeras för den fixarede. Under stängningssekvensen roterar kugghjulet åt 
motsatt håll och bryter magnetfältet genom att roteraden rörliga magneten till ursprunglig 
position.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 11. Koncept 3. Schematisk bild över kugghjulslösning. 
 
Då dörren öppnas roterar ingående axel vilket innebär att kugghjulet som är kopplat till 
kuggstången roterar med samma hastighet och med lika många grader som axeln. Under 
en hel öppningssekvens roterar kugghjulet mindre än ett varv. För att tidigt i öppningen 
skapa en öppningshjälp krävs att ena magneten rör sig fortare än det ingående kugghjulet. 
Därför används fler kugghjul för att ge önskad utväxling och därmed få magneten av 
tryckas ner i ett tidigt skede av öppningen. Med en planetväxel, se Figur 12, kan 
utväxlingen ändras för att skapa olika vinkelhastigheter på kugghjulen. Kuggradie, 
kuggantal samt modul av kuggarna används för att anpassa utväxlingen.  
 
 

 
 

Figur 12. Schematisk bild av planetväxel.  



 21 

Det utgående kugghjul som magneten fästs vid är modifierat så att det endast har ett fåtal 
kuggar. Då öppning av dörren påbörjas roterar ingående axel, och därmed även utgående 
kugghjul som kontrollerar magnetens rörelse. Då utgående kugghjul roterat tillräckligt för 
att placera magneten i önskat läge kopplas hjulet ur. Detta möjliggörs med hjälp av en 
spiralfjäder i kugghjulet som förhindrar fortsatt rotation. Vid inledd stängningssekvens 
roterar kugghjul och axel åt motsatt hål, och utgående kugghjul skjuvar bort magneten 
och bryter därmed magnetfältet. Lika som öppningssekvensen kopplas kugghjulet ur då 
önskad rörelse av magnet utförts.  
 

Val av koncept 
För att utvärdera och jämföra utvalda koncept har Pugh’s matris tillämpats, se Bilaga 8. 
De olika lösningarna viktas och jämförs relativt varandra samt en mekanisk dörrstängare 
som finns på dagens marknad. Principerna av de olika lösningarna är vad som 
huvudsakligen har utvärderats i denna metod.  
 
Koncept 1, där konstruktionen bygger på trissor, bedöms som bristfällig, då svårigheter 
med att skapa ett statiskt rörelsemönster för magneterna som uppfyller matrisen i Figur 7 
uppkommer. Om dörren någon gång under öppningssekvensen släpps kan inte 
konstruktionen säkerställa att dörren stängs på ett korrekt sätt. Eftersom de olika 
magnetfälten skapas i specifika lägen under öppnings- och stängningssekvensen blir 
lösningen inte anpassningsbar för alla möjliga fall.  
 
Koncept 2 som bygger på rotation av magneter med hjälp av dörrtryckets rörelse 
förkastas huvudsakligen på grund av att konstruktionen endast fungerar om dörren har 
ett trycke och är med andra ord inte applicerbar på alla dörrar. Att majoriteten av 
branddörrar på marknaden idag har andra dörrlösningar än ett dörrtrycke stärker 
argumentet än mer. Utöver detta måste användaren veta att trycket ska pressas ned under 
hela öppningssekvensen för att tillämpa öppningshjälpen, vilket kan uppfattas som 
onaturligt. Eftersom konstruktionen även försvårar öppningssekvensen om öppningen 
inte utförs korrekt bedöms denna lösning som riskfylld och för komplicerad då 
personliga reaktioner ej kan förutses vid fall av brand.  
 
Pugh’s matris visar att det tredje konceptet står sig starkast relativt övriga lösningar samt 
dagens dörrstängare. Problem gällande utväxling löses med hjälp av en planetväxel, vilket 
i sig öppnar upp för nya hinder då detta kräver väldigt små komponenter. Detta leder till 
en ömtålig konstruktion som förkortar livslängden på grund av kraftigt slitage på kuggar 
samt kuggstänger.  
 
Utifrån matrisen beslutas att vidareutveckling av Koncept 3 fortskrider. Att med hjälp av 
någon form av kuggkonstruktion framställa en lösning baserat på magneter tillåter vidare 
arbete som ej motsäger kravspecifikationen. 
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Vidareutveckling av valt koncept  
Den repellerande kraften, alltså den kraft som bidrar till öppningshjälp under 
öppningssekvensen, har prioriterats under utveckling av slutgiltigt koncept. Detta för att 
mekaniska dörrstängare på dagens marknad fungerar korrekt samt uppfyller samtliga krav 
under stängningssekvensen, och behöver med andra ord vidareutvecklas inom 
öppningsläget. Att påverka stängningen med extra stängningskraft med hjälp av 
magnetisk kraft har därför förkastats.  
 
Fokus under utveckling och förfining av Koncept 3 har legat i att korrigera de bristfälliga 
detaljer i konstruktionen samt att hitta lösningar på problem som ännu inte uppklarats. 
Planetväxeln har ersatts av ytterligare ett kugghjul med högre vinkelhastighet än ingående 
kugghjul som finns på dagens dörrstängare. Önskad utväxling har skapats genom 
variation av kuggradie och kuggantal så att rätt förhållanden mellan ingående och 
utgående kugghjul uppstår. Kuggstänger har anpassats för både in- och utgående 
kugghjul vilket innebär att två olika kuggstänger används inuti dörrstängaren istället för 
en som i redan existerande lösningar.  
 
Då stort slitage på kuggar i både kugghjul och kuggstång uppstår vid urkoppling av 
kugghjul enligt Koncept 3 är det önskvärt att finna en annan lösning. Då hela den 
planerade rörelsen för magneten har utförts, har en mekanism konstruerats i syfte att 
koppla ur kugghjulet och därmed förhindra fortsatt rörelse. Urkopplingen har istället 
konstruerats med hjälp av axiell rörelse.  
Ett spår i ingående axel kan styra kugghjulet längs axeln vilket innebär att magneten kan 
skjuvas med en rörelse i axiell riktning istället för att ett kugghjul roterar en arm där 
magneten monterats, se Figur 13.    
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Figur 13. Axel med spår som kontrollerar utgående kugghjuls rörelse. 

 
För att kunna koppla utgående kugghjul till spåret i axeln har en innerring konstruerats 
som möjliggör kugghjulet att följa spåret oavsett rotationsriktning. En frigående kula i 
innerringen passar i spåret för att säkerställa att innerringen följer spåret, se Figur 14. 
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Figur 14. Specialkonstruerad innerring som säkerställer att utgående kugghjul följer spåret. 
 
Då dörren öppnas och axeln roterar följer kugghjulet spåret från utgångsläge högst upp i 
det övre horisontella spåret ner till det nedre spåret. Utgående kugghjul roterar med 
högre vinkelhastighet än ingående, vilket innebär att utgående kugghjuls hastighet längs 
axeln kan varieras genom justering av utväxling. 
 
För att utvinna korrekt utväxling kompletteras konceptförslaget med ytterligare en axel 
som är fix i axiell samt radiell riktning. Denna komplettering är nödvändig för att 
möjliggöra olika vinkelhastigheter för de två kugghjulen. Periferihastigheten blir 
gemensam för kugghjulen, då ingående axel roterar ingående kugghjul som i samma led 
sätter kuggstängerna i rörelse som i sin tur roterar utgående kugghjul. Den fixerade axeln 
monterats därför direkt i dörrstängarhuset. Efter att dessa revideringar gjorts har en 
slutlig lösning utformats.  
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EASY OPENING  
EASY OPENING är den slutgiltiga princip som presenteras ur utarbetat koncept. 
Lösningen grundar sig i en princip på hur problemet kan lösas och möjliggör minskning 
av öppningsmotstånd vid öppning av dörrar. Dock underlättar lösningen ej det 
öppningsmoment som uppkommer innan magneterna börjar repellera, utan 
öppningshjälpen tillkommer då magneterna exponeras för varandra. Öppningsvinkeln då 
detta inträffar kan justeras med variation av utväxling mellan kugghjulen. Konstruktionen 
av EASY OPENING presenteras nedan i Figur 15, tydligare bilder återfinns i Bilaga 9.  
 

 
 

Figur 15. Konstruktion av konceptet EASY OPENING.  
 
Funktionen innebär att magneterna genererar en kraft som hjälper kuggstängerna att 
spänna tryckfjädern som kontrollerar stängningen, se Figur 16. Denna fjäder har samma 
egenskaper som i redan existerande dörrstängare. Fjädern ser till att dörren alltid påbörjar 
stängningsprocessen då användaren släpper dörren efter öppning. Den kraft fjädern 
förspänns med kommer alltid vara större än den magnetiska kraft som hjälper 
öppningen. Dörren kommer därför aldrig öppnas självmant om fjäder samt magneter är 
korrekt dimensionerade. Mekanismen har konstruerats för att bidra med öppningshjälp, 
inte att öppna dörren.  
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Figur 16. Konstruktionen i stängt respektive öppet läge, i figuren visas magneter i rött. 
 
Ytterligare en tryckfjäder har tillförts konstruktionen. En svag tryckfjäder har monterats 
kring roten av den fixa axeln. Fjäderns syfte är att säkerställa att utgående kugghjul alltid 
följer axelns spår då stängning påbörjas. En kraft underifrån på kugghjulet gör att 
innerringen kopplar i spåret trots att tyngdkraften drar kugghjulet åt motsatt håll. Denna 
konstruktionslösning presenteras i Figur 17.  
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Figur 17. Tryckfjäder som ser till att rörelse av utgående kugghjul sker korrekt. 
 
Till utgående kugghjul på den fixa axeln fästs två axiallager som endast tar upp axiell kraft 
och roterar alltså inte, se Figur 18.  
 

 

 
 

Figur 18. Axiallager. [12] 
 
Dessa lager har kopplats till magneten som skjuvas längs axelns riktning, se Figur 19. 
Eftersom dessa lager inte tar upp annan kraft än i axiell riktning från kugghjulet minskas 
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slitage på magnet samt komponenter i anslutning till magneten, även friktion minskar 
vilket i sin tur motverkar slitage.  

 
Figur 19. Fästen som motverkar rotation av magnet. 

 

Då magneterna i konstruktionen repellerar skapar magnetfältet reaktionskrafter på 
magneterna. Magneten som fästs till utgående kugghjul följer ett spår i det yttre höljet 
med kullager. Kullager används för att minska friktionen och därmed minska den kraft 
som krävs för att få ner magneten till slutligt läge. Detta medför att friktionskraft på 
gängorna i axeln och kuggar på kugghjulet minskas. Slitage på komponenter har med 
andra ord minskats med hjälp av dessa lager.  
 
De magneter som valts till principen är neodymmagneter. Neodymmagneter är magneter 
med mycket stor kraft relativt storlek, vilket lämpar sig bra för konstruktionen då en stor 
repellerande kraft önskats samtidigt som minskning av storlek på enheten önskas. 
Neodymmagneter kan konstrueras i varierande former utefter önskemål.  
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I dörrstängare på dagens marknad finns olika oljereglage som kontrollerar ett flertal 
funktioner. Dessa reglage fungerar på samma sätt i EASY OPENING som i redan 
existerande lösningar från DORMA. En avgränsning har gjorts då fokus har legat på att 
hitta en öppningskraft och därför har hänsyn ej tagits till oljereglage.  
 

Design och formspråk  
Design och dimensionering har gått hand i hand under produktutvecklingsprocessen. 
Mycket fokus har lagts på den invändiga designen för att få mekanismen att fungera på 
bästa sätt.  
 
Utvändigt har designen ändrats för att på ett tydligare sätt än tidigare marknadsföra 
DORMA. På framsidan har en del av logotypen placerats, liksom en komplett logotyp på 
ena kortsidan. Placering av logotyper har placerats på de ytor som är mest exponerade 
och synliga för användare.  
 
Dörrstängarhuset har konstruerats i ett ramverk och ett skal. Skalet kan väljas till olika 
färger och former för att anpassas optimalt till kundens önskemål, se Figur 20. Tanken 
med valbara skal till konstruktionen är att göra det möjligt att integrera dörrstängare 
bättre i miljöer alternativt få dem att synas mer. Vilket material och utformning som valts 
beror på vilket intryck som ska förmedlas. Exempelvis kanske ett sjukhus önskar en 
dörrstängare som är framträdande för att visa funktion och påvisa utrymningsväg. I en 
stilren kontorsmiljö skulle eventuellt dörrstängaren önskas smälta in i inredningen 
alternativt vara ett dekorativt smycke åt dörren. Eftersom skalen inte har med 
mekanismen att göra kan olika material användas så länge de inte stör magnetiska fält.  

         

 
Figur 20. Personlig design tillåter dörrstängaren att integreras i rummet. 
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Material  
I konstruktionen har material valts som inte påverkas av magnetiska fält. Kugghjul, axlar, 
kuggstänger, lager, fästen samt fjädrar har konstruerats i rostfritt stål. Likaså glidskena, 
länkarm och länksystem har valts till rostfritt stål. Rostfritt stål kan återvinnas oändligt 
många gånger och därmed kan nya produkter skapas då mekanismen inte längre 
fungerar. Dessa kan behandlas och lackeras med andra material men får inte påverka 
magneterna i mekanismen.  
 
De neodymmagneter som valts har lång livslängd och tappar så lite som 3-4% i kapacitet 
på 100 år. [10] Detta innebär att magneterna ej behöver bytas ut, vilket är positivt ur 
miljösynpunkt. Dessutom sorteras magneter som metallskrot och kan återvinnas på 
vanliga återvinningscentraler. Återvinns magneterna sparas både energi och malm. [13] 
 

Tillverkning 
Kugghjul, kuggstänger, lager, fjädrar och länksystem är standardkomponenter som 
därmed blir billigare att tillverka än om de behövts specialtillverkas. Till länkarmar och 
glidskenor kan stränggjutning användas då dessa tillverkas i stora kvantiteter. Innerringen 
som passas in i spåret i den fixa axeln specialtillverkas. Det mönster som applicerats på 
dörrstängarens framsida samt kortsida görs genom fräsning.  
 
Syftet med EASY OPENING är att produkten ska appliceras framför allt i offentliga 
miljöer där dörrstängare idag finns eller önskas. Eftersom det finns en stor marknad för 
produkten uppskattas tillverkningskostnad kunna beräknas enligt metoden 1-3-9. [14] 
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Diskussion 
 
En ofullständig lösning  
Resultatet från marknadsundersökning, idégenerering och produktutveckling innebär en 
lösning som utgörs av en princip till högre grad än en färdig produkt. Konceptet kan 
varieras beroende på vilka komponenter som används, vilken effektivitet som vill nås 
samt under vilken del av öppningssekvensen som öppningskraften behövs. 
 
Vilka parametrar bestämmer dimension samt funktion? 
Det som avgör hur stor utväxlingen är, och därmed hur tidigt i öppningssekvensen 
magneterna börjar repellera, beror på hur stor skillnaden är mellan de två kugghjulens 
radier samt antal kugg. Om utväxlingen ska vara stor och alltså möjliggöra för 
magneterna att repellera tidigt under öppningen bör kugghjulen dimensioneras för att 
utgående kugghjul ska få en betydligt större vinkelhastighet än ingående. Beroende på 
vilka kugghjul som används måste även kuggstängerna anpassas för att passa kugghjulen. 
Kuggstängerna kan behöva justeras både vad gäller antal kuggar, modul samt längd av 
stängerna.   
 

Vilka magneter som används avgör hur stor den repellerande kraften på inre 
kuggstängerna blir, alltså hur stor den kraft blir som hjälper användaren att öppna 
dörren. Om magneternas repellerande kraft är stor måste även hänsyn tas till 
dörrstängarens yttre skal. Eftersom magneterna repellerar påskägg då de kommer inom 
ett visst avstånd till varandra måste avståndet mellan dessa varieras i höjdled för att de 
inte ska påverka varandra under stängningen. Axlarnas höjd måste alltså justeras 
beroende på hur starka magneter som används, liksom stigningen av gängan som det 
frigående kugghjulet följer. Även stängnings- samt tryckfjädern behöver anpassas för att 
optimera konstruktionen. Stängningsfjädern måste spännas så att efterfrågat 
stängningsmoment erhålls. Den tryckfjäder som ser till att det frigående kugghjulet följer 
gängan i axeln då dörren stängs måste vara tillräckligt stark för att uppfylla sitt syfte. 
Denna fjäder måste anpassas beroende på vilken diameter axeln har samt vilken diameter 
och massa kugghjulet har som den ska påverka.   
 
Motivering av materialval 
Eftersom magneter används i konstruktionen har material till resterande komponenter 
valts så att dessa inte påverkas av magnetiska fält. Styrkan på magneterna leder till att 
magnetiska material är ett omöjligt alternativ, då kugghjul, kuggstänger, lager samt fästen 
ej får röra sig grund av magnetiska störningar. Magnetiska material har möjligtvis 
fungerat bra vid val av betydligt svagare magneter. Detta motstrider dock 
kravspecifikationen. Material på DORMAs dörrstängare idag kan ej fastställas då detta är 
sekretessbelagt.  
Dörrstängarens huvudsakliga syfte är att stänga dörren för att förhindra brandspridning. 
Vid uppstånd av brand måste dörrstängarens funktion uppfylla krav som ställs ur ett 
brandskyddssyfte, och önskvärt är att öppningshjälpen fungerar oavsett förhållande. 
Detta medgör att mekanismen måste anpassas för att fungera vid höga temperaturer, 
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medan det yttre höljet av dörrstängaren inte behöver erhålla samma tolerans. Det yttre 
höljet kan med andra ord tillverkas i valfritt material med undantag för magnetiska 
material samt att giftiga ångor ej avges vid smältning. Höljet kan vara tillverkat i ett 
material som smälter om brand skulle uppstå eftersom det inte tillför något till 
mekanismen och funktionen i dörrstängaren. Det viktigaste vid en brandutveckling är att 
konstruktionen som skapar öppningshjälpen fungerar, resterande delar behövs inte i ett 
sådant scenario.   
 
Motivering av design 
Dörrstängarens designspråk har anpassats för att på ett effektivare sätt marknadsföra 
företaget som tillverkar dem. Delar av, samt hela DORMAs logotyp placeras på delar av 
dörrstängaren som är exponerade för allmänheten.  
 
För att underlätta integration av dörrstängaren i olika miljöer ska det yttre höljet 
utformas som ett utbytbart skal som är möjligt att variera till material, lackering samt 
struktur. Kunden är tänkt att själv välja utformning av material, medan grunddesignen 
består för att erhålla en röd tråd. Detta anpassningsbara tillval är tänkt att vidga 
kundkrets och marknad, då ett behov kan tänkas skapas.  
 
Kunden ska själv kunna välja utformning för att bli så nöjd som möjligt med produkten. 
Om produkten kan anpassas efter kund och miljö kan marknaden samt kundkretsen 
vidgas. Om fler väljer att använda dörrstängare i byggnader där detta är önskvärt kan 
brandspridning förhindras till en högre grad vilket i sin tur kan rädda både liv och 
materiel.  
 
Fortsatt arbete och produktutveckling 
För att kunna applicera konceptet på en produkt behöver en fullständig dimensionering 
göras. En avvägning mellan dörrstängarens storlek och funktion måste göras för att 
komponenter för konstruktionen ska kunna väljas. Olika kundundersökningar kan 
eventuellt vara att föredra för att få reda på var den optimala balansen mellan funktion 
och utseende finns. 
 
Finns en marknad för produkten som den ser ut idag? 
På marknaden idag finns ingen dörrstängare som innefattar en mekanisk lösning som 
uppfyller kraven för brandspridning samt tillgänglighet. De dörrstängare som uppfyller 
båda dessa krav är delvis elektriska. Problemet som uppstår med en elektrisk lösning är 
om strömtillförseln bryts vid exempelvis en brand. Den funktion som styrs av el fungerar 
då inte, vilket ofta innebär att dörren blir lika tung att öppna som om den elektriska 
lösningen inte existerat. Om en produkt kan komma att fylla det hål som idag finns på 
marknaden, det vill säga uppfylla samtliga krav i alla situationer, talar mycket för att 
denna skulle bli ledande på marknaden.  
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Avgränsningar 
Flertalet avgränsningar har gjorts under processen för att göra lösningen möjlig att 
utveckla. Avgränsningar har gjorts både i början samt under utvecklingens gång. En 
lösning för alla dörrar har önskats men begränsningar har gjorts så att mekanismen inte 
är lämpad för dörrar i extrema miljöer, så som på oljepråmar kraftiga vindar förekommer, 
eller miljöer med ovanligt tunga dörrar.  
 
Eftersom stängningssekvensen för dagens dörrstängare bedöms vara korrekt har fokus 
lagts på att arbeta fram öppningshjälp. I fortsatt arbete med EASY OPENING är en 
fullständig dimensionering relevant för att gå vidare till tillverkning. I den dimensionering 
som gjorts hittills har friktion i konstruktionen förenklats bort.  
 
Har problemet lösts? 
Riktlinjer och krav för att förhindra brandspridning uppfylls med konstruktionen om 
dörrstängaren monteras och ställs in på ett korrekt sätt. Den går i så fall att ställa in enligt 
EN 1154, vilket är det regelverk som dörrstängare på branddörrar kontrolleras enligt. 
Tillgänglighetskravet är inte uppfyllt men öppningsmotståndet kan minskas betydligt då 
magneterna är korrekt anpassade och komponenterna riktigt dimensionerade. 
Anledningen till att tillgänglighetskravet inte kan uppfyllas är att användaren måste 
generera kraft till öppningen för att magneterna ska börja repellera, vilket innebär att det 
öppningsmoment som inträffar i början av öppningssekvensen inte går att påverka. För 
att kunna uppfylla båda kraven måste detta lösas.  
 
Enligt energiprincipen kan energi inte skapas utan endast omvandlas. För att lösa 
problemet med öppningsmomentet i början av öppningssekvensen krävs att energi lagras 
då dörren stängs för att användas då dörren ska öppnas.  
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Bilaga 1 - EN 1154 
 
EN 1154 
 
Alla dörrstängare som är godkända enligt EN 1154 ska vara märkt med  
denna tabell. 
 
 
 
 
 
 
 
Första siffran = Klassning 
Klass 3:  För stängning av dörrar från en öppningsvinkel på minst 105 grader 
Klass 4: För stängning av dörrar från en öppningsvinkel på minst 180 grader 
 
Andra siffran = Antal testcykler 
Klass 8: 500 000 cykler från 90 graders öppningsvinkel 
 
Tredje siffran = Stängningskraft 
Sju klasser finns för dörrstängarkrafter enligt en fastställd tabell i denna standard. 

Om en dörrstängare har justerbar stängningskraft skall min och max stängningskraft anges. 

Fjärde siffran = Brandegenskaper 
Klass 0:  Får ej monteras på brandklassade dörrar 
Klass 1: Får monteras på brandklassade dörrar 

Femte siffran = Säkerhet 
Alla dörrstängare skall uppfylla de grundläggande kraven på säkerhet. 
Därför finns det bara en klass (1) 

Sjätte siffran = Beständighet mot korrision 
Klass 0: Ingen beständighet 
Klass 1: Svag beständighet 
Klass 2: Medel beständighet 
Klass 3: Stor beständighet 
Klass 4: Mycket stor beständighet 

 

4 8 5 
2 1 1 4 
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Bilaga 2 - Kravspecifikation 
 

Bakgrund 

En dörrstängare används för att säkerställa att en dörr stäng korrekt och därmed 
förhindra brandspridning vid uppstånd av brand. Detta ställer krav på att dörrstängaren 
uppfyller sitt syfte och fungerar som den ska även under extrema förhållanden. Dörrar 
monterade med mekaniska dörrstängare upplevs idag som tunga att öppna. Ytterligare 
problemområden kan formuleras ur vandaliseringspunkter samt montage. Okunskap 
leder för ofta till att dörrstängare felmonteras, vilket kan ha förödande konsekvenser om 
vid uppstånd av brand. Utöver felmontage har dörrstängare idag ofta fel inställningar av 
oljereglage som kan innebära att dörren inte stängs korrekt.  

Produktmål 

Att utforma en dörrstängare som genom mekaniska egenskaper uppfyller önskade krav 
på tillgänglighet samt brandskydd. Detta görs i samarbete mellan Kungliga Tekniska 
högskolan och DORMA. Kraven för tillgänglighet grundar sig i Boverkets byggregler 
och rekommendationer, medan brandskyddskraven ställs ifrån Brandskyddsföreningen.  
Tidsram 
Produktutvecklingen ska pågå under perioden januari till juni 2016.  

Funktionella kriterier 

KRAV 
• Det ska finnas ett hölje som skyddar mekaniken mot vandalisering. 
• Konstruktionen ska vara solid för att motverka vandalisering. 
• Konstruktionen ska kunna stänga dörren med tillräckligt stor kraft för att 

uppfylla krav enligt Brandskyddsföreningen, enligt EN1154. 
• Dörrstängaren ska vara enkel att montera för någon som är kunnig inom 

området. 
• Dörrstängaren ska kunna regleras för att tröghet samt kraft ska kunna anpassas 

utefter vilken miljö produkten används i. 
• Dörrstängaren ska kunna uppfylla sitt syfte vid uppkomst av brand samt då 

konstruktionen utsätts för högre temperaturer.  
• Dörren som dörrstängaren är monterad på ska gå att öppna med en 

öppningskraft som uppfyller tillgänglighetskraven enligt Boverket. 
ÖNSKEMÅL 

• Företaget ska marknadsföras på ett effektivt sätt i produktens design. 
• Designen ska vara tilltalande och följa företagets designspråk. 
• Designen ska kunna anpassas utefter kundens tycke. 

 

Begränsande kriterier 

 
KRAV 
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• Dörrstängaren ska, vid korrekt montering, under alla omständigheter garantera 
att dörren stängs på ett korrekt sätt.  

• Produkten ska kunna användas i samtliga miljöer. 
• Dörrstängaren ska inte innehålla explosiva material, och ska kunna utsättas för 

höga temperaturer. 
• Dörrstängaren ska vara utformad för att motverka vandalisering. 
• Dörrstängaren ska var anapassad för att kunna monteras på en standarddörr, det 

vill säga 850-1250 mm bred. 
 
ÖNSKEMÅL 

• Dörrstängaren ska inte ta mer än omkring 20 minuter att montera för en kunnig 
montör. 
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Bilaga 3 – Mailkontakt med tillgänglighetskonsulter  
 
 
Utskickat mail 
 
Hej,  
 
Vi är två studenter på KTH som skriver ett kandidatexamensarbete i Teknisk Design. Vi har 
fått i uppgift att framställa en mekanisk (ej eldriven) dörrstängare som uppfyller 
brandsäkerhetskraven likaväl som tillgänglighetskraven. Det har varit svårt att hitta 
information angående tillgängligheten för dörrar med dörrstängare och därför undrar vi 
om ni har eventuella studier, användartester eller liknande som rör tillgänglighet att dela 
med er av till oss. 
 
Detta skulle uppskattas mycket, då vi kommer att kunna göra ett bättre examensarbete 
och på sikt kunna utforma en produkt som uppfyller alla dagens krav.  
 
Tack på förhand!  
 
Vänliga hälsningar 
Daniella Sultani och Linn Rilegård 
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Svar från tillgänglighetskonsulter 
 
Hej 
 
Vad jag känner till finns det ingen tydlig lagstiftning som någonstans säger när man borde 
ha en dörröppnare på en dörr och när man inte behöver det. I redan befintliga 
verksamheter brukar det handla om att någon person med funktionsnedsättning klagar på 
en tung dörr. Personen kanske till och med gör en anmälan till kommunen utifrån enkelt 
avhjälpt hinder. I vissa fall har man, efter anmälan, ansett att det är ett enkelt avhjälpt 
hinder och fixat dörröppnare. I andra fall inte. 
 
Vid nybyggnation finns inget som säger när det ska vara dörröppnare och när det inte ska 
vara det. Personligen brukar jag helt enkelt säga att om dörren har en dörrstängare, om 
dörren är tung, då bör dörren ha automatisk öppning. Annars går det bra utan. Samtidigt 
känner jag till dörrar utan dörrstängare till exempelvis handikapptoaletter som har 
automatisk dörröppning så det blir inte helt korrekt att bara generalisera på ett sätt. 
 
// Lars-Göran Wadén 
 
Hej! 
 
Jag känner inte till några studier eller användartester. 
Det jag vet är att en generell regel är att om det är dörrstängare så behövs det 
dörröppnare. För precis som ni uppmärksammat så är dagens dörrstängare så dumma att de 
gör alla dörrar så tunga. Detta är ett stort problem och det gör att det måste monteras 
dörröppnare överallt och de är både dyra och går lätt sönder i t ex skolmiljöer. 
 
Jag bifogar två domstolsbeslut där man drivit detta. Där har man börjat fundera över hur 
lätt en dörr måste vara för att den ska anses kunna slippa dörröppnare. Jag har för mig att 
gränsen går vid 15N. Men läs gärna domarna så blir det rätt. 
 
Så om ni kan konstruera en dörrstängare som gör att dörren inte är tyngre än 15N, helst 
ännu lättare så vore det toppen. 
En dörrstängare kan man ha för att man vill undvika att dörren står öppen, eller så kan det 
vara så att det endast är vid brand som den behövs. Det kanske ni också måste ta hänsyn 
till.  
 
Om ni lyckas med detta så får ni hemskt gärna kontakta mig igen. Allt skulle bli så mycket 
enklare om man kunde montera dörrstängare som inte gör dörrarna tyngre, eller som till 
och med kan hjälpa till med att öppna dörren bara man börjar öppna den. Då kanske vi kan 
klara oss utan dörröppnare på många ställen framöver. 
 
Lycka till! 
 
Vänliga hälsningar 
Marita 
___________________________________ 
 
Marita Wallhagen Ark SAR/MSA, Tekn Lic 
 
Arkitektgruppen i Gävle AB 
Kyrkogatan 23 
SE-803 11 Gävle 
+46(0)26-54 18 52 
+46(0)706-00 96 68 
marita@arkitektgruppen.se 
www.arkitektgruppen.se 

http://www.arkitektgruppen.se/
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Hej Daniella och Linn! 
Vill först börja med att önska er lycka till. Fantastiskt intressant och vi hoppas verkligen att 
ni kommer fram till ett bra resultat med x-jobbet!! 
Dessvärre kanske vi inte kan tillföra någonting av substansvärde, då vi saknar studier och 
användartester för ändamålet. 
Däremot kan vi tipsa om möjliga andra vägar att få fram information. 
Organisationer och myndigheter som kan ha mer information är:  
Boverket.se 
Av.se 
MFD.se (Bifogar MFD (fd Handisams utgåva) pdf Förjupning dörrar.) 
Transportstyrelsen.se (fysisk utformning av hinderfri gångväg, där kan det finnas dörrar. 
Resecentran osv lyder i vissa delar under EU-direktv 
HSO.se 
SRF.nu 
Enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas  och till enkelt avhjälpta hinder räknas exempelvis 
höga trösklar, tunga dörrar, dålig belysning, bristfällig skyltning, bullrig ljudnivå, eller 
avsaknad av 
ledstänger. Regelverk i PBL bestämmelser för fysisk tillgänglighet osv (HIN 3) 
http://www.boverket.se/sv/byggande/tillganglighet--bostadsutformning/tillganglighet/ 
Brandskyddsforeningen.se  har bl.a. gett ut litteratur i häftet: Frångänglighet Utrymning 
för personer med funktionsnedsättning ISBN 978-91-7144-417-2 
men kolla även in: 
http://www.micasa.se/Om-Micasa/Nationell-Inspirationsmiljo/ 
http://www.hmcsverige.se/ 
http://www.certec.lth.se/ 
http://www.hi.se/  Hjälpmedelsinstitutet gjorde tidigare brukar-studier, denna hemsida 
upphör snart men finns ännu för att botanisera i 
http://www.hi.se/publikationer/rapporter/nyttokostnadsanalys-vid-inforande-av-
valfardsteknologi/ 
Det vi kan är att skriva instruktioner i handhavande av utrustning samt utforma och 
tillverka riktigt bra och universellt utformade publika skyltar J 
Med vänlig hälsning 
Carin Björses 
 

http://boverket.se/
http://av.se/
http://mfd.se/
http://transportstyrelsen.se/
http://hso.se/
http://www.boverket.se/sv/byggande/tillganglighet--bostadsutformning/tillganglighet/
http://brandskyddsforeningen.se/
http://www.micasa.se/Om-Micasa/Nationell-Inspirationsmiljo/
http://www.hmcsverige.se/
http://www.certec.lth.se/
http://www.hi.se/
http://www.hi.se/publikationer/rapporter/nyttokostnadsanalys-vid-inforande-av-valfardsteknologi/
http://www.hi.se/publikationer/rapporter/nyttokostnadsanalys-vid-inforande-av-valfardsteknologi/
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Hej! 
 
Jag rekommenderar att ni hör av er till säkerhetskonsulten Tommy Sköld på företaget 
Svensk säkerhetshantering. Om han inte kan hjälpa er så kommer han att kunna lotsa er 
vidare till rätt person/personer. Hälsa gärna från mig. 
 
tommy.skold@sakerhetshantering.se 
070-665 59 99 
 
Med vänlig hälsning 
 
ULLA-MAIJA TURBAN 
Affärsområdeschef Arbetsmiljöskyltar 
+46 40 680 51 21 
ulla-maija.turban@systemtext.se 
www.systemtext.se 
 
 
Hej Daniella, 
Kan rekommendera dig att kontakta Boverket eller MFD ( Myndigheten för delaktighet) 
Titta gärna på denna länk, som kan vara bra!  
http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/hin---bfs-201113/ 
Med vänlig hälsning / Best regards 
Ulrik Bergvall 
Försäljningschef / Sales Manager 
 
 
Hej! 
 
Det låter bra att ni är intresserade av att forska inom detta område. Vi får oftast lita till de 
regelverk och rekommendationer som finns och allt för ofta saknar vi stöd genom 
forskningsresultat. 
 
Vi använder oss av Myndigheten för delaktighets rekommendationer som i sin tur grundas på 
Elisabeth Svenssons bok Bygg i kapp. Vilken forskning och studier som ligger till grund för 
hennes arbete vågar jag inte svara på. Elisabeth S arbetade länge med 
tillgänglighetsfrågorna och är Arbetsterapeut i grunden. På den tiden hade vi 
Hjälpmedelsinstitutet som säkert gjort en del forskning på området. HIs bibliotek vet jag 
inte vart det tog vägen när verksamheten lades ned men där kunde man hitta det mesta. 
 
Boverket har ju i sina regelverk Boverkets Byggregler, BBR kapitel 3, beskrivit funktionskrav 
avseende dörrar och åtkomst till dessa. Det finns även standard att söka. Arbetsmiljöverket 
skriver en del i arbetsplatsens utformning, AFS som ni också kan ta del av. 
 
När jag själv läste rehabiliteringsteknik fick jag mycket kunskap av föreläsare från Ungern 
som arbetade med EUs gemensamma regler. Finland och Norge kan säkert ha studier på 
området. Universel Design  i USA har skrivit en del intressant material men specifikt om 
dörrar har jag inte kontrollerat. 
 
Hoppas att detta kan leda er vidare till vad ni söker. Ännu en gång välkomnar vi ert 
inovativa arbete, DET BEHÖVS! 
 
Hälsningar 
Elisabeth Nilsson, KCT Västerbotten 
 
 

http://www.systemtext.se/
http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/hin---bfs-201113/
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Bilaga 4 – Brainstorming 
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Bilaga 5 – QFD  
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Bilaga 6 – Morfologisk matris  
 

Lösningar → 1 2 3 4 
Funktion/ 
problem 

↓ 

 

Skapa en 
stängningskraft 

Attraherande 
kraft mellan 

magneter 
Fjäder Som dagens 

lösningar 

Repellerande 
kraft mellan 

magneter 
Skapa en 

rörelse av en 
magnet 

Planetväxel Snäckväxel Utväxling Andra 
magneter 

Skapa en 
öppningskraft 

Repellerande 
kraft mellan 

magneter 

Fler magneter 
som genererar 

kraft 

Attraherande 
kraft mellan 

magneter 

Fler roterande 
magneter 

Få magneten 
att stanna i 

start och 
slutläge 

Urkoppling Andra starkare 
magneter Hasp Urkoppling 

axiell riktning 
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Bilaga 7 – Form- och strukturvariation 
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Bilaga 8 – Pugh’s matris 
  

 DORMA TS 93 Koncept 1  Koncept 2 Koncept 3  

Realiserbar 0 0 + + 

Enkel 
konstruktion 0 + 0 0 

Varierbar 0 - - + 

Fungerar oavsett 
öppningsvinkel  0 - 0 + 

Öppningskraft vid 
brand  0 + + + 

Möjlighet att 
uppfylla EN 1154 0 0 0 0 

Potential till 
vidareutveckling  0 0 - + 

Kräver kunskap av 
användaren 0 0 - 0 

Totalt antal + 0 2 2 5 

Totalt antal - 0 2 3 0 

Totalt antal 0 8 4 3 3 

Total summa  0 0 -1 2 

Vidareutveckling?  Nej  Nej  Ja 
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Bilaga 9 – EASY OPENING i bilder 
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